
CMDDCA – CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
Praça Padre Altamiro de Faria, 178 - Centro – São Sebastião do Oeste

PROCESSO UNIFICADO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIRO (A) 
TUTELAR.

PROVA

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA AS INSTRUÇÕES.

1. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

dúvidas. 

2. A prova consistirá de 20 questões objetivas.

3. Cada uma possui 4 (quatro) alternativas (A, B, C e D), de múltipla escolha, das 

quais apenas uma deve ser assinalada.

 

4.  Cada  questão  vale  1  (um)  ponto.  Leia  atentamente  cada  questão  e  escolha  a 

alternativa, marcando sua resposta no cartão-resposta. Utilize somente caneta azul ou 

preta.

5. Não se esqueça de assinar sua prova.

6. O cartão-resposta não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado.

7. Durante a prova, é vedado o contato e o empréstimo de qualquer material entre os 

candidatos.

8. Ao terminar, entregue ao responsável de sala a prova e o cartão-resposta assinado, 

que é o único documento válido para correção. 

9.O candidato não poderá levar o caderno de prova.

10. Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 09:00 e término às 12:00.

11. O candidato será aprovado se obtiver 60 % (por cento) de acerto. 

12.  Coloque os seus dados abaixo:

BOA PROVA!

                                   ___________________________________________
ASSINATURA

Nome:       
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1ª Questão – Considera-se criança, para os efeitos da Lei nº 8069, de 13 de julho de 
1990:

a) a pessoa com doze anos de idade completos;
b) a pessoa até doze anos de idade incompletos;
c) a pessoa até onze anos de idade completos;
d) a pessoa até onze anos de idade incompletos.

2ª  Questão  -  Para  candidatar-se  a  membro  do  Conselho  Tutelar,  serão  exigidos  do 
candidato os seguintes requisitos, exceto:

a) reconhecida idoneidade moral;
b) idade superior a 18 anos;
c) residir no Município;
d) ter sido escolhido pela comunidade local.

3ª Questão – São atribuições do Conselho Tutelar, exceto: 

a)  Promover  a  execução  de  suas  decisões,  podendo  para  tanto:  requisitar  serviços 
públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. 
Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de 
suas deliberações. 

b)  Encaminhar  ao  Ministério  Público  notícia  de  fato  que  constitua  infração 
administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente. 

c) Expedir notificações. 

d) Elaborar o orçamento para planos e programas de atendimento dos direitos da criança 
e do adolescente.

4ª Questão- Marque a questão incorreta. É proibida a venda à criança e adolescente de:

a) armas, munições e explosivos;
b) bebidas alcoólicas;
c) bilhetes lotéricos e equivalentes;
d) revistas de interesse científico.

5ª Questão - Marido e Mulher podem servir no mesmo Conselho Tutelar?

a) Sim, comprovado a união em certidão de casamento oficial pelo cartório.

b) Sim, desde que não sejam em certidão de casamento oficial pelo cartório.

c) Não, baseado no artigo 140 do ECA.
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d) Não, no entanto poderá ser aberto precedente se optarem em trabalhar em horários 
diferenciados.

6ª Questão – O Conselho Tutelar recebe uma denúncia de que a mãe, nos finais de 

semana, costuma deixar sozinho em casa à noite o seu filho de apenas 2 anos de idade, 

sai para a rua e só volta de madrugada. Qual a primeira providência a ser adotada pelo 

Conselho Tutelar?

a) Visitar a mãe, adverti-la com rigor da sua conduta e fazer o acompanhamento da 
família durante um determinado período.

b) Tirar a criança da mãe e colocá-la em uma família substituta.

c) Denunciar a mãe na Secretaria de Assistência Social.

d)  Encaminhar,  de  pronto,  relatório  à  Promotoria  de  Justiça  para  que  esta  adote  as 
providências que julgar necessárias sob pena de ser responsabilizado por omissão.

7ª Questão – Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá 
aplicar ao adolescente quais medidas descritas abaixo?

I – Advertência. 
II – Obrigação de reparar o dano.
III – Prestação de serviços à comunidade. 
IV – Liberdade assistida. 
V – Inserção em regime de semi-liberdade.
VI – Internação em estabelecimento educacional. 

a) Apenas os itens I, II, III, IV.

b) Apenas os itens I, II, IV.

c) Apenas os itens I, II, III, IV, V. 

d) Todas as medidas citadas acima.
   
8ª Questão - Marque a alternativa correta:

a)Poderá  o  Conselho  Tutelar  promover  a  execução  de  suas  próprias  decisões,  sem 
necessidade  de  representar  junto  à  autoridade  judiciária  nos  casos  de  cumprimento 
injustificado de suas deliberações;

b) Em cada Município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de 6 (seis) 
membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de 3 (três) anos, permitida 
uma recondução;
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c)Não  há  necessidade  de  o  Poder  Público  constar  na  Lei  Orçamentária  Municipal 
previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar.
d)Considera-se adolescente, para os efeitos do ECA, a pessoa entre doze e dezoito anos 
de idade. 

9ª Questão - Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão os 
casos ao Conselho Tutelar, exceto em relação a:

a) Maus tratos envolvendo seus alunos. 

b)  Reiteração  de  faltas  injustificadas  e  de  evasão  escolar,  esgotados  os  recursos 
escolares. 

c) Elevados níveis de repetência. 

d) Notas abaixo da média. 

10ª  Questão  -  Criança  e  Adolescente  devem  ser  considerados  “PRIORIDADE 
ABSOLUTA” em quaisquer circunstâncias. Considerando-se este aspecto do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, a garantia de prioridade compreende, EXCETO:

a)Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b)Escolher onde e com quem morar, bem como definir seu horário escolar;
c)Preferência na formulação e na execução das Políticas Sociais Públicas;
d)Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à 
infância e à juventude .

11ª Questão - Constitui-se em um direito dos pais ou responsáveis,  assegurado pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente:

a) adentrar no prédio escolar até as salas de aula em qualquer horário;
b) exercer a vigilância do filho no pátio escolar durante o recreio
c) retirar o filho da escola por motivos recreativos antes do término do período letivo;
d) participar da definição das propostas educacionais.

12 ª Questão - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 
8.069/1990 e alterações posteriores), as gestantes ou mães que manifestem interesse 
em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas:

a) à Justiça da Infância e da Juventude.

b) ao Conselho Tutelar.

c) às Instituições Sociais.

d) a Famílias Substitutas.
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13ª Questão - 1. Preencha com V para verdadeiro e F para Falso:  

( ) O Conselho Tutelar poderá requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança 
ou adolescente quando necessário, podendo fazê-lo diretamente, sem autorização 
judicial;  
( ) Enquanto não instalados os Conselhos Tutelares, as atribuições a eles conferidas 
serão exercidas pela autoridade judiciária;  
( ) Em cada Município haverá somente um Conselho Tutelar, composto de cinco 
membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de três anos, permitida uma 
recondução;  
( ) É de competência de o Conselho Tutelar requisitar serviços públicos nas áreas de 
saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança;  
( ) Reconhecida idoneidade moral, idade superior a vinte e um anos e residir no 
município são os requisitos exigidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para a 
candidatura a membro do Conselho Tutelar;
a) V, F, F, V, V  
b) V, V, F, V, V  
c) F, V, F, V, V  
d) F, V, V, V, V
14ª Questão - No dia 13 de julho de 2019, o Estatuto da Criança e do adolescente, Lei 
Federal nº 8069 completou:

a)29 anos;
b)25anos;
c)10anos;
d)15anos.

15ª Questão - As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas:

a)Pelo Chefe do Poder Executivo;
b) Pela Autoridade judiciária;
c) Pelo(a)Delegado(a);
d) Pelo Presidente da Câmara Municipal.

16ª Questão - Segundo o art. 19, § 2º do ECA, toda criança ou adolescente que estiver 
inserido em programa de acolhimento institucional, sua permanência não se prolongará 
por mais de:

a) 08 (oito) meses;
b) 06 (seis) meses;
c) 01 (um) ano; 
d) 02 (dois) anos.
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17ª Questão - É proibido qualquer trabalho a menores de____, salvo na condição de 
aprendiz.
a)13 anos;
b)18 anos;
c)14 anos;
d)17 anos.

18ª Questão - Preencha a lacuna: Para participar de diversões e espetáculos públicos 
adequados  à  faixa  etária,  toda  criança  menor  de  ____  anos  de  idade  deve 
obrigatoriamente estar acompanhada pelos pais ou responsável.

 
a) seis
b) oito
c)dez
d)doze.

19ª Questão - De acordo com o Art. 39.do ECA a adoção de criança e de adolescente 
reger-se-á segundo o disposto nesta  Lei.  O adotando deve contar  com, no máximo, 
_______________anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos 
adotantes. Preenche corretamente a lacuna:

a)vinte e um 
b)dezoito
c)dezesseis
d)vinte

20ª Questão - O poder familiar será exercido pelo pai e pela mãe, com: (Art. 21)

a) prioridade da Mãe;
b) prioridade do Pai;
c) igualdade de condições;
d) prioridade do mais velho;
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GABARITO OFICIAL 

QUESTÃO / RESPOSTA.

PROCESSO UNIFICADO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIRO (A) 
TUTELAR.

01 A B C D

02 A B C D

03 A B C D

04 A B C D

05 A B C D

06 A B C D

07 A B C D

08 A B C D

09 A B C D

10 A B C D

11 A B C D

12 A B C D

13 A B C D

14 A B C D

15 A B C D

16 A B C D

17 A B C D

18 A B C D

19 A B C D
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20 A B C D


